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06/02/12 - Llista d'avantatges de la Independència
Ara mateix una amiga m'acaba de suggerir que hauríem de fer una llista amb tots
els avantatges que tindríem de ser un Estat Independent.
Així que us proposo que entre tots fem una llista i anem publicant al Twitter els
avantatges.
El hashtag que us proposo és #CatalunyaEstat i si m'envieu piulades a @codiccat
aniré actualitzant la plana.
M'ajudeu a recopilar-ne? M'ajudeu?. :)
La llista fins ara:
? Tenir un servei de rodalies que funcioni de primera, amb amplada de via europea
? Que no patim talls elèctrics, per manca de manteniment de les infraestructures
? No tenir MAT
? Participar a Eurovisió, en Català, en nom de Catalunya (Gemma)
? Competir als mundials de futbol en nom de la selecció de Catalunya
? Anar a les olimpíades en nom de Catalunya
? Tenir velocitats Internet de 100 Mbits com al Japó (al meu poble no arriba ni 1
Mbit)
? Que no hi hagi lleis sinde, ni sgae
? Que la policia espanyola i la guàrdia civil espanyola no ens tornarà a pegar per
parlar Català
? S'acaba la crisi de cop
? Aeroport del Prat Hub internacional, amb vols intercontinentals, sense que
espanya ho impedeixi
? Portar el CAT a les matrícules i que ningú et multi
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? Circular per Europa amb matrícula CAT i les quatre barres
? Vaixells amb la senyera
? Escola en Català
? Etiquetatge en Català
? Etiquetes de Made in Catalonia
? Gaudí, Miró, la Sardana, la Sagrada Família, el porró, la secallona... coneguts
com Catalans. La marca Catalunya cultura admirada
? La cuina Catalana entre la millor del món: el fuet, l'espetec, els calçots...
? Les patents Catalanes com el xupa-xups, la xeringuilla d'un sol ús, el motxo, el
submarí... seran reconegudes com invencions Catalanes
? Reconeixement de la Catalanitat de Cristòfol Colom i la seva tasca per a mirar de
salvar els indis
? Que deixaren de clavar-se en la nostra llengua, que la nostra llengua fóra
NORMAL!- vull dir que tinguera un ús socio-cultural normalitzat. Ja està bé de què
es claven amb el català. Si no volen els espanolistes que no la parlen, però que ens
deixen en pau (Max de València)
? Reclamar la reunificació amb la Catalunya Nord i denunciar-ho com a cas de
colonialisme a Europa i divisió de terres entre 2 imperis (Gemma)
? Tenir un passaport amb país: Catalunya, i un DNI amb nacionalitat Catalana
? Que la llengua no estigui en perill, i demanis un tallat a un bar i t'entenguin
? Ser una República
? No tenir com a cap d'estat un individu posat a dit per un dictador genocida, amb
una fortuna de les majors d'Europa que ningú sap d'on ha sortit
? Tenir transparència en els pressupostos
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? Que no ens amenacin més amb seguir imposant la tortura dels braus (toros)
? Tenir lleis contra la tortura animal efectives
? Tenir lleis efectives contra els delinqüents reincidents
Traduir a l'Anglès. Translate to English

Compartir: ||

